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1. Gespreksleider 

Zorg voor een gespreksleider. Hiervoor kan per gelegenheid, afhankelijk van het onderwerp, een 
keuze worden gemaakt:  

- Een lid van de Agendacommissie; 

- Een lid van het presidium (fractievoorzitters) 
- Een medewerker van de griffie (griffier/raadsadviseur);  

- Een externe. 
De gespreksleider opent, verzorgt een korte inleiding, coördineert (bijvoorbeeld eventueel vragen van 

het publiek, laat iedereen evenredig aan het woord, niet steeds dezelfde personen) en sluit af. Voor 

een lid van de Agendacommissie (of presidium) pleit dat het een raadslid is, die net als bij een 
commissie onafhankelijk opereert en ervaring heeft met het leiden van vergaderingen. Nadeel kan zijn 

dat ook dit raadslid een bepaald belang kan hebben bij een onderwerp (vooringenomenheid). Dit kan 
mogelijk ondervangen worden door een raadslid te vragen die de ‘minste’ affiniteit met het onderwerp 
heeft. 

 
2. Indeling van de zaal en locatie 

Zorg voor een bij het onderwerp passende locatie. Dit kan de ene keer in het stadhuis zijn 
(bijvoorbeeld toelichting op P&C), de andere keer buiten het stadhuis. Op zich heeft dit laatste de 

voorkeur om niet de verleiding van de politieke setting te creëren. Zorg er voor dat de zaalindeling 
niet ‘buffert’. Bij het beantwoorden van eventuele vragen uit de zaal dient de gespreksleider de vraag 
te stellen: ‘wie bent u en in welke hoedanigheid bent u hier’.     
 
3. Inhoud publieksgericht en voorkomen van een politieke discussie 

Zorg ervoor dat de presentatie/informatie publiekgericht is (en zo dus worden voorbereid) en niet sec 
politiek gericht (dit vereist dus de nodige afstemming in de voorbereiding) in geval de bijeenkomst 

openbaar is. De avonden zijn in principe publiek en zijn buiten de informatieverstrekking om ook 

gericht op ontmoeting politiek-inwoners. Anders is de valkuil van een veredelde commissievergadering 
snel gemaakt (de aanwezigheid van een wethouder lijkt voor sommigen als een rode lap te werken…). 
Echter, voorkomen doe je dit natuurlijk niet. Hier ligt een taak voor de gespreksleider en de 
ambtenaren die de informatie verstrekken. Overigens mogen politici elkaar hier ook op aanspreken…!  
 
4. Vragenstellers 

Zorg ervoor dat, als iemand een vraag stelt, een arm omhoog wordt gehouden, waarna de persoon 

een microfoon krijgt voorgehouden (er moet dus een apart iemand met de microfoon door de zaal 
lopen en hier alert op zijn; dit kan de gespreksleider zijn). Hierdoor is de vragensteller voor iedereen 

te verstaan. Ook is het fijn als de zaal weet wie een vraag stelt en in welke hoedanigheid (zie ook 
onder 2). 

 

5. Veilige omgeving 
Zorg voor een veilige werkomgeving. Op facebook wordt door raadsleden gesproken over 

ambtenaren, griffie en bestuurders. Er is zelfs een filmpje (mobiele telefoon) op facebook geplaatst. 
Het zou goed zijn om hierover afspraken te maken. 

 

6. Gevarieerd 
Zorg er voor dat de avonden gevarieerd blijven, zowel qua onderwerpen als qua opzet en locaties.  

 
7. Publiciteit 

Informatiebijeenkomsten dienen op maat te worden aangekondigd via de website, Helders Weekblad 
en Raadsbreed.  


